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Abstract The project primarily aimed to present a comprehensive literature review on the 

developmental risks related to early child care experiences. To achieve that goal, 

a detailed summary of studies exploring the effects of maternal employment and 

their link to early nonmaternal daycare arrangements were presented. Following 
the review on maternal employment, research on the association between 

attachment and early child care was presented. Once more, all the related 
factors and possible moderating roles were discussed. Potential role of family, 

child (i.e., gender, temperament, and age) and daycare characteristics were also 
reviewed. Finally, socioeconomic status and setting of the child care (home vs. 

daycare center) were briefly discussed in terms of their link to developmental 
outcomes. As this literature review have clearly displayed, there are conflicting 

results for almost all the factors examined in terms of their potential impact on 
developmental risk factors linked to early child care. In addition to sample 

characteristics, operational definitions and the measures applied in by 
researchers, it is crucial to pay attention to the analytic approaches used to 

better understand all these contradictions. 

Tezin/Projenin Başlığı Erken Dönem Çocuk Bakımı ile İlişkili Gelişimsel Riskler: Potansiyel Faktörler ve 
Bunların Etkileşimlerinin Çocuk Gelişimine Etkileri Üzerine Bir Literatür Taraması 

Türkçe Özet Bu projenin amacı erken dönem çocuk bakımı yaşantılarının gelişimsel risk 
faktörleri ile ilişkisini, literatürde bugüne kadar yapılmış çalışmalarla kapsamlı bir 

şekilde taramaktır. Bunun için, çalışan annelerin ve anne dışında bakım 
verenlerin çocuk gelişimi üzerine etkilerini ve bağlantılarını ele alan çalışmaların 

detaylı özetleri sunulmuştur. Çalışan anneler üzerine yapılan çalışmaları takiben, 
erken dönem çocuk bakımı ve bağlanma arasındaki ilişkiler üzerine araştırmalar 

ele alınmıştır. Burada, tüm bağlantılı faktörler ve roller ortaya konmuştur. Ailenin 
rolü, çocuk (cinsiyet, mizaç ve yaş) ve bakım tipleri tartışılmıştır. Son olarak, 

sosyoekonomik statü ve bakım verilen ortam (ev veya çocuk bakım merkezi) 

detaylıca ele alınıp, bunların çocuk gelişimi sonuçları üzerine bağlantıları 

sunulmuştur. Bu literatür taramasının da açıkça ortaya koyduğu gibi, erken 

dönem çocuk bakımı ile ilişkili potansiyel gelişimsel risk faktörleri incelendiğinde, 
çeşitli, çelişen sonuçlar vardır. Tüm bu çelişkileri daha iyi anlamak için, 

araştırmacıların örneklem özelliklerinin, işlemsel tanımların ve kullanılan 
ölçeklerin yanı sıra, çözümsel yaklaşımları da dikkatle ele almaları gerekmektedir.  

 


